RECULL HISTÒRIC

MEMÒRIA HISTÒRICA DE
LES COLÒNIES INDUSTRIALS

L

a revolució industrial, un fenomen que es va gestar a l’Anglaterra
de la darreria del segle XVIII i que va arribar a Catalunya a partir dels anys
trenta de la centúria següent, va transformar una bona part de la societat catalana. Des de tots els punts de vista, l’econòmic, el social i el de les mentalitats. En
les zones en què es va desenvolupar amb més intensitat, va generar l’aparició
de dos grups socials de signe contrari, i nítidament enfrontats: d’una banda, les
burgesies (la industrial, la comercial i la financera), és a dir els patrons de les
noves indústries o negocis, i, de l’altra banda, els homes i dones que hi treballaven com a assalariats, és a dir el proletariat.
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La revolució industrial es va caracteritzar per la concentració, a la fàbrica, tant
dels elements tècnics de producció abans dispersos pel territori, com dels productors que feien funcionar les màquines. A Catalunya, tèxtils sobretot. També
es varen produir avenços tecnològics que permetien augmentar la producció,
concentracions de capital esmerçats en les noves indústries, i transvasos de
població del camp als nuclis urbans industrialitzats. La preocupació dels nous
industrials per crear un mercat en el qual vendre la seva producció va ser un
dels elements més significatius dels nous temps.
Un dels fenòmens més singulars de la revolució industrial va ser l’aparició
de les colònies industrials. A Catalunya varen sorgir a les vores dels rius
Llobregat, Ter, Cardener, Fluvià i Freser. Varen tenir vida des dels anys cinquanta del segle XIX fins ben entrada la segona meitat del segle XX, bé que a
mitjan d’aquesta darrera centúria, moltes o bé ja havien desaparegut o portaven
una vida lànguida cada dia més esmorteïda.
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Inspirades en les colònies agrícoles angleses, varen néixer a les comarques del
Berguedà, el Bages, el Ripollès i Osona. No va ser un fenomen exclusivament
català, perquè se’n varen construir a nombrosos països del món, com els Estats
Units, França, Itàlia o als països nòrdics. Tenen el seu origen en la llei de 1855,
que, amb la finalitat de potenciar la industrialització de zones allunyades dels
nuclis urbans, va atorgar beneficis fiscals a aquells industrials que creessin fàbriques a les zones rurals. Els rius oferien una font d’energia de baix cost, bé
que no suficient del tot. Per això les colònies sorgiran en zones a les quals el
ferrocarril hi pogués transportar el carbó que havia de completar la força energètica de l’aigua. Al voltant del riu Llobregat sorgiran una bona part de les colònies més importants, la de Cal Forcada, de l’Ametlla de Merola; Cal Vidal, de
Puig-reig, que ha esdevingut museu; la de Vilaniu Vell i Vilaniu Nou; la Sedó,
d’Esparraguera, una de les més grans del país; cal Rosal, prop de Berga. Unes
trenta colònies varen néixer al voltant del curs del riu Ter. En són exemples la
Colònia Recolons, al Freser; l’Estabanell, a Camprodon; la Colònia Bonmatí, a
Sant Julià de Llor, o la de Borgonyà, a Torelló. Al Cardener sorgiren la Colònia
Valls i la Palà Vell.
Les colònies eren una manera d’organitzar un sistema fabril en règim tancat,
d’internat podríem dir, en el qual el control per part del capital, de la propietat,
era molt estret. Els capitalistes cercaven en aquelles colònies una mà d’obra fidelitzada, estable i sotmesa a un règim paternalista que evitava que es produïssin les accions reivindicatives tan agressives del naixent sindicalisme català. A
les colònies, on tothom es coneixia no era possible fer reunions clandestines, ni
organitzar moviments vaguístics, tan propis de les zones industrials urbanes.
Les colònies constituïen microsocietats. Aquells que hi vivien veien privatitzats gairebé tots els serveis públics, als quals només tenien accés en tant que
membres lleials d’uns establiments situats en general lluny dels nuclis urbans.
El gran polític i pensador catalanista Enric Prat de la Riba, pare de la Mancomunitat de Catalunya, va saber copsar la naturalesa de les colònies industrials
en escriure que eren llocs en els quals «els obrers han de viure subjectes a un
règim de direcció moral i de tutela, radicalment diferent del de les ciutats, i
sota l’acció d’una severa disciplina moral i religiosa». Els instruments d’aquest
control paternalista varen ser l’escola, l’església –el capellà tenia un paper rellevant, bé que rebia sou de l’amo- i la mateixa fàbrica.
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Les condicions de treball s’hi caracteritzaven per la impossibilitat dels colons
d’associar-se lliurament i pel temor dels obrers a ser acomiadats si no es captenien segons les estrictes normes dictades pel capitalista. Les vagues hi varen
ser inexistents durant moltes dècades, i només en els anys finals se n’hi va produir alguna. Els habitants de les colònies patien, doncs, un notable assetjament
laboral, que havien de consentir, sovint de bon grat, a canvi dels avantatges que
comportava el sistema.
Rosa Serra, directora del museu de les mines de Cercs, ha sintetitzat l’estructura física de les colònies industrial catalanes. «Més o menys desenvolupades,
les colònies tèxtils disposaven de tres espais diferenciats: l’espai productiu que
comprèn la fàbrica, la resclosa, el canal, els magatzems i els tallers; l’espai residencial i de serveis format pels habitatges dels treballadors i els serveis (escola,
forn de pa, botigues, teatre, cinema, convent de monges, residència de noies,
escorxador, farmaciola, horts, jardins i abaixador o estació de tren), i l’espai de
domini, amb la torre dels amos, del director, l’església i la muralla».
La crisi del tèxtil, ja a la segona meitat del segle XX, va anar arruïnant moltes
de les empreses instal·lades en colònies industrials. Algunes varen mantenir-se
vives fins a principis dels anys noranta. Poques. Avui algunes s’han convertit
en centres d’interpretació d’aquell passat i es mantenen en peu com a testimoni
d’un sistema de producció i de relacions socials i laborals que ja són història.
Jaume Sobrequés i Callicó,
historiador i director del Museu d’Història de Catalunya
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LES COLÒNIES INDUSTRIALS
TÈXTILS DEL RIPOLLÈS A
COMENÇAMENTS DEL SEGLE XX

A

quest any 2005 es commemora el 150 aniversari de la legislació que havia d’afavorir l’establiment d’explotacions agrícoles, però que
finalment va ser aprofitada pels espais industrials que es van anar instal·lant en
entorns eminentment rurals. Aquest és el cas de les colònies tèxtils, les grans
infraestructures industrials que ocupen zones allunyades de les grans ciutats.
L’efemèride doncs, és el pretext que s’ha volgut aprofitar des de diferents instàncies i territoris que han estat testimonis de la presència de colònies industrials, per tal d’organitzar actes que afavoreixin el coneixement que la nostra
societat té de la història d’aquests espais industrials, i també de parlar i debatre
sobre les possibilitats de present i futur que el patrimoni industrial ens ofereix.
Naturalment, el Ripollès com a comarca on les colònies industrials han tingut
un pes importantíssim durant el segle passat, no pot quedar al marge dels actes
d’aquest any especial. Per això aquest article proposa un recorregut per part de
la història industrial de la comarca, centrat en els anys clau de la implantació
de la majoria de les fàbriques tèxtils a les ribes dels rius Ter i Freser: les dues
primeres dècades del segle XX. Els anys en que la majoria de les colònies
tèxtils s’implanten a la comarca i entren en funcionament tal i com els amos
de les empreses han previst. Veurem com es treballa a les fàbriques i les conseqüències que aquestes condicions de treball tenen per la població comarcal
(condicions de vida i de treball), així com el seu impacte econòmic a nivell
comarcal i local.

8

9

D’entrada cal dir que al Ripollès es comptabilitzen un total de quinze colònies
industrials tèxtils, a més del conjunt miner d’Ogassa. Aquest darrer cas, si bé
s’acull perfectament a la definició de colònia, una diferència important la converteix en un fenomen singular: a Ogassa la indústria minera s’hi estableix perquè és on hi ha la matèria primera: el carbó. Mentre que a la resta de colònies,
la seva situació geogràfica respon a altres criteris: la filatura de cotó (que és la
indústria predominant) ha de portar la matèria primera de fora fins les fàbriques
de la comarca. Les causes que expliquen que hi hagi tantes colònies tèxtils a
les ribes del Ter i Freser són complexes, i cal buscar-les en els anys en que es
funden la majoria d’aquests conjunts fabrils: durant els darrers anys del segle
XIX i primers del XX. De la quinzena de colònies tèxtils de la comarca, onze es
funden en aquest període de temps: al Ter són les tres de Sant Joan de les Abadesses, la Llaudet (1901), l’Espona (finals del XIX), i la de Cal Gat o Jordana
(1903); a Ripoll l’Estamariu o Badia (finals del XIX), Santa Maria o El Roig
(1890), i a Les Llosses La Farga de Bebié (finals del XIX). I al Freser, a Ribes
trobem la Recolons (finals del XIX); a Campelles la Fàbregues (principis del
XX); a Campdevànol l’Herand (finals del XIX); i a Ripoll la Noguera (finals
del XIX) i la Jordana o Sorribes (finals del XIX). Fora d’aquest període cronològic només trobem les fundacions de les quatre colònies restants: al Ter, a
Camprodon la colònia Matabosch o Estebanell (fundada a la dècada del 1870);
i a Ripoll l’Agafallops o Botey (1862). I al Freser dues de Campdevànol, la
Pernau (1872) i la Molinou (1929).
Evidentment aquesta quantitat de recintes fabrils comporta una gran varietat
d’estils arquitectònics tant en els edificis fàbrica com en els altres espais, com
ara els habitatges obrers, cases dels amos, edificis de serveis com escoles,
economats, etc. Pel que fa a les fàbriques, tant trobem naus de planta com edificis de més pisos amb detalls arquitectònics que combinen la funcionalitat de
l’edifici amb un cert refinament estètic: per exemple, tenim els grans finestrals
de Sorribes a Ripoll i d’Espona a Sant Joan, que donen claror a l’interior; i les
façanes de pedra de riu vista d’Agafallops. Els pilars de ferro que donen molt
més espai a l’interior de les naus, com els pilars de ferro colat de les colònies
Llaudet i Herand. I igualment són destacables les qualitats d’habitatges obrers
coms els de la Farga de Bebié, inspirats en l’arquitectura del centre d’Europa;
els de les fàbriques Noguera i Badia, amb detalls neoclàssics a les façanes; i el
magnífic xalet modernista dels amos de la colònia Recolons de Ribes de Freser,
per citar-ne alguns exemples puntuals. Aquesta és una arquitectura que respon
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als gustos estètics i a les necessitats de l’època en que s’elabora i que amb el
pas del temps ha evolucionat de manera paral·lela a la història de les fàbriques.
A part de l’època de fundació de la majoria de les colònies tèxtils, una segona
època de fort creixement del sector es tradueix en ampliacions dels recintes i en
noves construccions: és des de finals dels anys quaranta fins la primera meitat
dels anys seixanta. La colònia Estebanell experimenta diferents ampliacions
fins el 1957, i la construcció del darrer grup d’habitatges data del 1953-1954;
a la Llaudet la construcció dels habitatges del sector del Pagès es produeix
entre el 1949 i 1952; a l’Espona els habitatges daten de la dècada de 1940 i
la nau nova i la casa del director de l’any 1964; els habitatges d’Agafallops
són del 1948; al Roig es construeixen l’església, els jardins i la residència de
noies entre els anys 1943 i 1964; a Recolons el darrer grup d’habitatges és del
1945; i els habitatges de la Pernau són del 19511. A partir de la segona meitat
de la dècada del 1960 ja no trobem cap nova construcció ni ampliació perquè
el sector tèxtil i el model de colònia entren en una crisi definitiva que s’allarga
1
Serra, Rosa, Colònies tèxtils de Catalunya, Manresa, 2000.
Muntadas i Casanova, Montserrat, Colònies industrials del Ripollès, estudi arquitectònic i constructiu, Girona, 1998.

COLÒNIA BADIA O ESTAMARIU (RIPOLL): Segurament als anys deu. En primer terme veiem les
naus de la fàbrica, de planta baixa i golfes i a l’altre extrem els quatre blocs d’habitatges obrers. Al fons
a la dreta tenim l’aqüeducte que abasteix el canal de la colònia. (Font: Arxiu Comarcal del Ripollès)
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fins al present, moment en el que la indústria tèxtil a la comarca desapareix de
manera vertiginosa. Ens trobem davant la indústria que ha marcat el segle XX
a la zona, on l’impacte de la seva arribada, creixement i finalment desaparició
marca el pols de la vida a les ribes del Ter i Freser d’una manera profunda. El
tèxtil és un element central per la comprensió de la història de la comarca, però
a data d’avui encara no ha estat investigat de manera exhaustiva.
Ja hem vist com una onzena de colònies tèxtils es funden durant els darrers
anys del segle XIX i primers del XX. Justament aquests són uns anys de crisi
pel tèxtil a causa de la pèrdua del darrer mercat colonial protegit l’any 1898. De
cop i volta el sector es troba reduït al magre mercat estatal, cosa que comporta
la inevitable reducció de la producció2. El tèxtil català, incapaç de competir en
el mercat internacional, es troba abocat a un procés de reconversió per guanyar
competitivitat i tancar la crisi. Però aquesta reconversió, a diferència d’altres
països, no s’assoleix a base de millores tècniques que fan augmentar la productivitat de les fàbriques, sinó a base de reduir les despeses de producció.
En comptes d’adquirir maquinària nova més eficient, l’aposta empresarial es
tradueix en un enduriment de les condicions de treball de la classe treballadora:
es produeix una reducció salarial i la incorporació massiva de la dona al treball
fabril. La reconversió es carrega sobre les espatlles dels treballadors3. Un altre
aspecte a tenir en compte és que els darrers anys del segle XIX es caracteritzen per un fort augment de la conflictivitat social: les vagues i les represàlies
patronals en forma de locauts i pactes de fam cada vegada són més freqüents,
en consonància amb el major nivell d’organització obrera. Els sindicats cada
vegada són més potents i millor organitzats, i els fabricants es troben amb més
dificultats per aplicar les noves condicions de treball endurides. És justament
aquest marc general de crisi tèxtil, reconversió en forma d’empitjorament de
condicions laborals i protesta obrera el que explica la fundació d’onze colònies tèxtils al Ripollès en molt pocs anys. I no pas l’explicació tradicional que
incideix de manera exagerada en els aprofitaments hidràulics: a la comarca els
rius ja s’aprofiten segles enrere per fer anar molins i fargues, per tant no són un
descobriment del tèxtil, i encara menys de les darreries del segle XIX i inicis
del XX. Evidentment les fàbriques aprofiten l’energia hidràulica, però expli-

car el tèxtil de la zona a partir d’això és clarament insuficient. Els fabricants
s’instal·len a les ribes de l’alt Ter i del Freser per materialitzar el seu projecte
de reconversió del sector: aquí és on s’imposen les condicions de treball més
dures de tot Catalunya perquè la mà d’obra és barata i desorganitzada sindicalment, de manera que no es pot oposar de manera eficient a l’empitjorament de
les condicions de treball a la que es veu sotmesa. Això atrau industrials tèxtils
que ja tenen altres fàbriques a Barcelona, Vallès i Osona, que veuen el Ripollès
com l’oportunitat de fundar explotacions en les que la rendibilitat econòmica
passa per davant de qualsevol altra consideració, sense haver d’amoïnar-se per
possibles protestes sindicals. Aquest és el cas de les colònies de Sant Joan de
les Abadesses: els amos de les dues fàbriques de Cal Gat, Feliu Ramoneda és de
Sabadell i Vives Pous de Barcelona; i les famílies Llaudet i Espona també són
de Barcelona; igual que els Recolons de la colònia de Ribes de Freser; mentre
Josep Rifà, amo de la colònia Agafallops de Ripoll, és de Manlleu4. Aquests
4
Cabanas, Francesc, Fàbriques i empresaris. Els protagonistes de la revolució industrial a Catalunya, Volum II Cotoners, Barcelona, 1993, p.363 a 407, i 422 a 427.

Serra i Carné, Jaume, “La vaga de 1900 a Manresa”, L’activitat industrial a la Catalunya interior”, Manresa, 1989,
p.110..
3
Cuadrat, Xavier, Socialismo y anarquismo en Cataluña (1899-1911). Los orígenes de la CNT, Madrid, 1976, p.70.
Nadal, Jordi, El fracaso de la revolución industrial en Espanya 1814-1913, Barcelona, 1975, p.232.

COLÒNIA LLAUDET (SANT JOAN DE LES ABADESSES): Vista des de la banda de Sant Joan,
a mà esquerra tenim els dos blocs d’habitatges més antics, i al costat l’edifici de la fàbrica, de planta
rectangular i grans dimensions. (Font: Arxiu del Monestir de Sant Joan de les Abadesses)
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són empresaris amb experiència en el tèxtil, que funden fàbriques al Ripollès
perquè veuen la comarca com un lloc interessant a causa de les condicions que
hi troben: una mà d’obra més barata que a Barcelona o que riu avall i que es
troba en un nivell d’organització sindical molt endarrerit. La qual cosa els dóna
carta blanca per organitzar el treball (salaris, horaris, reglaments interns) de la
manera que els resulta més rentable econòmicament.
Les fundacions de les colònies industrials, combinades amb les noves condicions laborals imposades pels fabricants, tenen un impacte directe en les
condicions de vida de la classe treballadora de la comarca. Una de les més
visibles és l’entrada autènticament massiva de mà d’obra femenina i infantil
a les fàbriques, empesa per la migresa salarial. D’entrada cal dir que a les
conques fluvials del Ter-Freser i del Llobregat-Cardener els salaris són entre
un 20% i un 25% més baixos que els de Barcelona5. I a aquesta diferència cal
afegir-hi el fet que les dones cobren un salari que és la meitat del dels homes.
Per tant, la incorporació de la dona al treball és una prioritat per les empreses
perquè els representa un estalvi importantíssim en salaris i la imposició d’una
nova escala salarial a la baixa. La introducció de les noves màquines filadores
automàtiques, anomenades contínues, fa que les dones ocupin els llocs de
treball que fins ara ocupaven obrers qualificats. Amb aquesta política, inevitablement desapareixen aquests treballadors, substituïts per dones que cobren
molt menys. I aquesta disponibilitat de mà d’obra abundant i barata fa que
els fabricants imposin una progressiva reducció salarial. D’aquesta manera es
crea una espiral dramàtica per a la classe treballadora: la reducció dels salaris
dels homes empeny dones i infants a treballar perquè el jornal de l’home és
insuficient per cobrir el pressupost familiar, i aquests nous treballadors barats
fan possible que les empreses continuïn reduint salaris. Tot plegat es tradueix
en un empobriment de les famílies obreres, on tots els seus membres es veuen
abocats a treballar6. La importància d’aquesta mà d’obra femenina és tan gran
que acaba esdevenint l’autèntica protagonista del tèxtil ripollès. Només alguns
exemples per il·lustrar aquesta rellevància a algunes colònies són els casos de
la fàbrica Joan Franch, de filatura de cotó a la colònia de Cal Gat, l’any 1920 té
169 treballadors, dels quals 138 (el 82%) són dones; i el mateix any la colònia

Llaudet té 185 obrers, dels quals 157 (el 85%) són dones7; i l’any 1921 a Ribes
de Freser hi ha 450 obrers tèxtils, dels quals 380 (el 84%) són dones8. Les xifres donen fe del protagonisme femení a les colònies tèxtils, i per tant també de
l’enorme estalvi empresarial en salaris.
A més a més de l’entrada de dones i infants a les fàbriques, un altre factor contribueix a augmentar la rendibilitat de les colònies al Ter i Freser: la durada de
la jornada laboral. L’estratègia empresarial es concreta en mantenir la maquinària en funcionament les 24 hores del dia amb només dos torns de treball, el
diürn i el nocturn. Durant tot el període 1900-1920 es treballen jornades d’entre
onze i dotze hores diàries i no es respecta en cap moment la legislació vigent
que limita la jornada, primer a deu hores diàries l’any 1913, i més endavant a
AHMSJA (Arxiu Històric Municipal de Sant Joan de les Abadesses): Juntes, comissions, patronats: Junta Local de
Reformes Socials 1905-1922.
Boletín del Instituto de Reformas Sociales, 113, març 1922, p.762-763.

7

8

Balcells, Albert, Trabajo industrial y organización obrera en la Cataluña contemporánea (1900-1936), Barcelona,
1974, p.146.
6
Serrallonga, Joan – Martín Ramos, José Luís, Condicions materials i resposta obrera a la Catalunya contemporània,
Sant Quirze de Besora, 1992, p.60.

COLÒNIA AGAFALLOPS O BOTEY (RIPOLL): Any 1910, imatge del personal de la colònia quan
encara era propietat de la família Rifà de Manlleu. Destaca la quantitat de dones i la seva joventut.
(Font: Arxiu Comarcal del Ripollès)
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vuit hores l’any 1919; ni tampoc es respecta l’obligatorietat del descans dominical, malgrat ser obligatori per llei a partir del 19059. La realitat a les colònies
de la comarca és molt lluny de la legalitat, i així ho constaten les diferents inspeccions de treball del “Instituto de Reformas Sociales” (IRS), un òrgan consultiu del Govern en matèria de legislació social, però que compta amb un cos
d’inspectors que fan un seguiment del grau d’aplicació de les lleis vigents. En
els diferents informes d’aquestes inspeccions queda reflectit l’incompliment escandalós i generalitzat dels horaris legals, així com de la resta de les limitacions
que la llei preveu a l’explotació dels obrers i obreres industrials10. A la pràctica,
les sancions per l’incompliment de les lleis reguladores del treball no s’acaben
aplicant a les fàbriques del Ripollès a causa de la connivència de les autoritats
locals. Els inspectors del IRS detecten les infraccions i dicten sancions, però és
un altre organisme l’encarregat de fer-les efectives: les “Juntas Locales de Reformas Sociales” (JLRS), formades per representants dels patrons i dels obrers,
i presidides pels alcaldes. Aquestes juntes no permeten que les fàbriques hagin
de fer front a cap sanció i inutilitzen l’efectivitat de la legalitat vigent, malgrat
la preocupació que aquesta inoperància causa en el Govern Civil de Girona. A
tall d’exemple, tenim la JLRS de Ripoll, que no només no sanciona cap fàbrica
del municipi en tots aquests anys, sinó que ni tant sols arriba a reunir-se entre
els anys 1902 i 190711. Per tant, tenim unes autoritats locals que s’encarreguen
d’eliminar els límits que els fabricants podrien trobar a la seva política de prioritzar la rendibilitat econòmica de les fàbriques per sobre de qualsevol altra
consideració, per sobre de les condicions de treball i de vida dels treballadors
i per sobre de les lleis que es van aprovant en aquests anys. Unes lleis que no
només miren de limitar la durada de la jornada laboral, sinó que regulen altres
aspectes centrals del treball fabril, com la prohibició del treball nocturn de la
dona, que ja hem vist que és la immensa majoria de la mà d’obra tèxtil.

Martín Valverde, Antonio-Palomeque López, Manuel C.-Pérez Espinosa, Fernando-Valdés Dal-Re, Fernando-Casas
Baamonde, MªEmilia-García Murcia, Joaquín, La legislación social en la historia de Espanya. De la Revolución
Liberal a 1936, Madrid, 1987.
10
Boletín del Instituto de Reformas Sociales, 69, març 1910, p.913-914 / 179, maig 1919, p.548-549.
Instituto de Reformas Sociales, Memoria general de la inspección del trabajo correspondiente al año 1917, Madrid,
1919, p.81.
11
Instituto de Reformas Sociales, Memoria del servicio de inspección en 1907, Madrid, 1908, p.71.

Però la qüestió clau que determina les condicions de treball i de vida de la
classe obrera comarcal en aquest període són els salaris. Les fàbriques posen
en pràctica una política de reducció salarial que ja hem vist que força a treballar tots els membres de les famílies obreres, incloses dones i nens, que al
mateix temps perceben uns jornals molt inferiors als dels homes. I el fet que la
majoria de la mà d’obra fabril comarcal siguin dones fa augmentar de manera
extraordinària l’estalvi empresarial. A nivell concret de les xifres de jornals al
Ripollès, per exemple l’any 1917 veiem com a la comarca es paguen els sous
més baixos de Catalunya: els jornals no han parat de reduir-se entre els anys
1890 i 1917; i el jornal mínim que es paga a la comarca és de 1’50 pessetes,
que és el mínim que cobra una treballadora tèxtil a tot Catalunya. Mentre que
el màxim que cobra un home a Sant Joan de les Abadesses és 4’33 pessetes,
quan el màxim del principat és 7’2512. El resultat de tot plegat és una mà d’obra
tèxtil comarcal realment pobra, la situació de la qual no ha parat d’agreujar-se
fins l’any 1917, amb la política empresarial de reducció de despeses a base de
reduir els salaris, fer treballar les dones de manera prioritària i allargar les jornades laborals. Però si aquesta situació no fos prou greu, encara un altre factor
la converteix en autènticament dramàtica: la inflació que afecta els productes
de primera necessitat i sobretot els aliments, que fa que les ja pobres famílies
treballadores es vegin abocades a la fam. Aquesta inflació és especialment greu
durant els anys deu, i especialment durant els anys de la Primera Guerra Mundial, cosa que comporta un increment extraordinari dels aliments: alguns exemples de pujada de preus a la dècada a la Província de Girona són: el pa amb un
augment del 185%; cigrons, arròs i mongetes amb un 150%; patates, verdura
i bacallà amb un 100%; el vi un 120%; i altres productes que ja eren cars ara
desapareixen de la dieta obrera com els ous i les carns de xai i de vedella13.
Evidentment amb aquest creixement de preus i descens salarial, la fam esdevé
la principal preocupació pels treballadors i treballadores fabrils, sotmesos a
jornades laborals d’onze a dotze hores diàries a les que han de fer front amb
una alimentació terriblement deficient.

9
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Instituto de Reformas Sociales, Memoria general de la inspección del trabajo correspondiente al año 1917, Madrid,
1919, p.60-61.
AHMSJA: Juntes, comissions, patronats: Junta local de reformes socials 1905-1922.
13
Boletín del Instituto de Reformas Sociales, 87, setembre 1911, p.366-367 / 139, gener 1916, p.56-57 / 198, desembre
1917, p.1111 / 224, febrer 1923, p.518-519.
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És inevitable que aquestes condicions de vida de la classe obrera tinguin repercussions esgarrifoses en la salut dels dos segments de la població més sensibles:
les dones joves, que són la immensa majoria de la mà d’obra tèxtil, i de retruc
els infants, especialment durant els primers mesos de vida. Les males condicions
higièniques de les fàbriques, especialment la manca de ventilació dels tallers i les
espantoses condicions higièniques dels lavabos, també contribueixen a deteriorar la salut de les famílies treballadores. Aquest és el cas de les colònies de Sant
Joan de les Abadesses l’any 1903, a les colònies Llaudet, Espona i Cal Gat14:
tant a Llaudet com a Espona els tallers tenen ventiladors i les finestres es poden
obrir, tot i que només les obren quan fa calor i no entre torn i torn per renovar
l’aire. I els lavabos de Llaudet, que en té cinc, tenen finestra a l’exterior, sifon i
claveguera; els d’Espona són pitjors perquè en comptes de claveguera tenen pou
negre. Però on les condicions higièniques són deplorables és a Cal Gat, on les
finestres dels tallers són fixes i no es poden obrir, per tant els treballadors han de
treballar i respirar pols en suspensió constantment; i els lavabos (amb només un
per homes i un per dones) reuneixen les pitjors condicions possibles: simplement
fan servir galledes. La manca d’higiene, la durada de la jornada laboral i l’alimentació deficient afecten les dones treballadores, i especialment les embarassades, que treballen fins just abans del part i hi tornen just després per no perdre
el lloc de treball i agafen infeccions que els causen la mort en molts casos. Per
exemple, tornem a Sant Joan de les Abadesses, on de les defuncions de la franja
d’edat de 20 a 39 anys de l’any 1905, el nombre de dones mortes és el doble que
el d’homes15. I cal afegir a aquesta mortalitat femenina l’alta mortalitat infantil,
especialment de criatures lactants que s’han d’alimentar de mares autènticament
anèmiques. En aquest sentit tenim el cas de Ripoll, on l’any 1923 la meitat de
criatures que hi neixen moren abans d’arribar al primer any de vida16.

La implantació d’aquestes colònies a les ribes del Ter i Freser també té conseqüències pel territori. A més a més de la modificació paisatgística que en resulta, ha estat un fenomen que ha marcat la vida de la zona durant el segle vint, començant per canviar l’estructura econòmica de la comarca i dels municipis que
les acullen. Trobem que l’any 1920, quan aquestes fàbriques porten uns anys
treballant, el Ripollès és una zona decididament industrial, on el tèxtil té més
pes que la pagesia (la mà d’obra tèxtil és el 53% de la població treballadora
comarcal, mentre que la pagesa és el 27%). I és igualment dominant el pes dels
treballadors tèxtils a Ripoll (amb un 80% de treballadors tèxtils); Sant Joan de
les Abadesses (amb un 66%); Camprodon (amb un 60%); Campdevànol (amb
un 65%); Ribes de Freser (amb un 69%); i tenen menor pes a Campelles amb
la colònia Fàbregues (amb un 50% pel tèxtil i 50% de pagesia); i Les Llosses
(amb un 48% de tèxtil i 48% de pagesia). Mereix una menció especial el cas
d’Ogassa, on el 55% de la població treballadora es dedica a la mineria, el 37%
treballen a les fàbriques de ciment i només el 8% es dediquen a la pagesia17.
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Boletín del Instituto de Reformas Sociales, 199, gener 1921, p.77 a 119.

Aquesta és la realitat quotidiana de les colònies tèxtils del Ripollès les dues
primeres dècades del segle passat. És la materialització del projecte patronal
de convertir el tèxtil en competitiu a base de reduir les despeses de producció:
produir més pagant menys. La qual cosa té conseqüències dramàtiques per les
famílies obreres, que passen de ser pobres a ser pobríssimes, i tot i que treballen
tots els seus membres, no poden evitar la fam.
AHMSJA: Qüestionaris sobre fàbriques 1903.
AHMSJA: 5.11 Sanitat, juntes i comissions municipals: Inspeccions generals de sanitat. Estadístiques sanitàries i
demogràfiques 1905-1912.
16
ACRI: Premsa Ripoll: “El Catllar de Ripoll”, 33, 27-10-1923.
14
15
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COLÒNIA ESPONA (SANT JOAN DE LES ABADESSES): Any 1907. A primer terme tenim el Molí
Gros, que encara es conserva i al darrere la gran nau de la fàbrica. Aquesta és la construcció original,
amb xemeneia inclosa, abans que es construís un primer edifici al costat i es desviés la sortida d’aigua
del canal. (Font: Arxiu del Monestir de Sant Joan de les Abadesses)
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Aquestes xifres donen fe del protagonisme tèxtil durant la primera part del
segle passat, un protagonisme que no abandona fins el darrer quart de segle,
i que ha afectat la vida local i fins i tot personal de bona part de la població
comarcal.
Aquests darrers anys vivim el que sembla ser la crisi definitiva del sector amb
el tancament de les darreres fàbriques, i és urgent que es decideixi què cal fer
amb el llegat que les colònies tèxtils representen. Caldria abans de res, fer una
tasca de catalogació del patrimoni industrial del Ripollès, ens cal un inventari
de les colònies i dels elements que contenen per tal de oferir-los protecció
que n’eviti el deteriorament. I a partir d’aquí fixar-nos en les experiències i
actuacions d’altres països europeus que porten anys rendibilitzant aquests espais, sigui reaprofitant-los per a nous usos, convertint-los en museus, o bé atraient un turisme cultural interessat per la història industrial de la zona. Esperem
que aquest any de les colònies industrials desperti l’interès institucional i de la
població en general que la conservació d’aquest patrimoni precisa.
Jeroni Marín i Surroca,
historiador

COLÒNIA RECOLONS (RIBES DE FRESER): Principis del segleXX. Veiem al fons l’imponent
edifici de la fàbrica, amb la seva estructura de pisos i la torre del muntacàrregues, quan encara no
s’hi ha fet cap ampliació. A l’esquerra es distingeix el pendent de la tuberia de l’aigua de la central
hidroelèctrica.
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150 ANYS DE COLÒNIES
INDUSTRIALS A CATALUNYA

Presentació

E

l 21 de novembre de 1885 es va promulgar la llei que donava privilegis fiscals a negocis privats que s’establissin de nou en zones rurals. Aquest
any 2005 commemorem el 150è aniversari d’aquesta promulgació. Gràcies a
aquesta llei, malgrat estar orientada a fomentar l’establiment de nous assentaments agrícoles, va servir a Catalunya per la creació de les primeres colònies
industrials que s’establiren al costat dels rius Llobregat, Ter i Cardener. Aquest
fet ha motivat que un grup de persones i entitats estigui impulsant un ampli
programa d’actes per a poder commemorar aquest any el “150è aniversari de
les Colònies Industrials de Catalunya”.
L’objectiu d’aquesta efemèride, a part de la celebració d’una sèrie d’actes institucionals i lúdics, també persegueix una sèrie de finalitats prou importants i
que expliquem tot seguit:
•

Donar a conèixer al conjunt de la població del nostre País, el paper que
aquests nuclis han tingut en la història més recent de Catalunya i reivindicar el seu paper de conjunts urbanístics singulars que cal preservar com a
patrimoni industrial de Catalunya.
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•

•

•

Promoure el reconeixement del paper tan important que van tenir dins del
procés de la revolució industrial que va viure Catalunya en el segle XIX.
Sens dubte, el teixit de les colònies industrials és l’element més singular i
representatiu de la transformació que va tenir lloc a Catalunya i que va ser
objecte de l’admiració i respecte de la resta de l’Estat.
Retre homenatge a totes les persones que van fer possible aquest procés.
Per una banda, els treballadors, principals protagonistes, que amb el seu
esforç i sacrifici van fer possible la consolidació de les colònies, tot superant un procés d’adaptació des del món rural a l’industrial. Per altra banda,
també cal valorar l’empenta d’uns empresaris, la majoria del propi territori,
que amb unes grans dosis d’il·lusió, d’energia, d’esperit d’aventura i de
disposició a assumir riscos, van ser capaços de transformar la fisonomia de
la Catalunya interior.
Aglutinar totes les persones i entitats que comparteixen els mateixos sentiments envers el fet de les Colònies Industrials, i així, treballant d’una forma
més cohesionada, es podrà ser més efectiu en la lluita per la preservació
d’aquests conjunts urbanístics i en la seva revaloració econòmica, cultural i
social.

•

Sensibilitzar la societat en general envers la importància del fet històric
de les Colònies Industrials, però també de les seves possibilitats de cara
al futur, tant des del punt de vista turístic, cultural, residencial com també
d’activitat econòmica.

•

Posar en relleu la importància de la llei que dóna motiu a aquesta commemoració. La promulgació de la Llei de Colònies ha estat el fet, en tota la
història de Catalunya, que més ha contribuït a un cert equilibri territorial.
Sense aquesta llei, la Catalunya interior encara estaria molt més desequilibrada respecte a la Catalunya del litoral. És una llei que no cal oblidar i
que pot ser exemple, situat en un nou context, per accions estratègiques de
govern.
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Els promotors
L’Associació del Museu de la Ciència i de la Tècnica i d’Arqueologia Industrial de Catalunya ha estat la impulsora de la iniciativa. Va promoure l’acte de
presentació i promulgació l’any 2005 com a Any de les Colònies Industrials de
Catalunya que va tenir lloc el 16 de desembre de 2004 al Col·legi d’Enginyers
Industrials de Catalunya. L’acte va estar presidit pel Sr. Joan Ganyet, Director
General d’Arquitectura i Paisatge, en representació del President de la Generalitat de Catalunya, i pel Sr. Josep Ramon Mora, Subdelegat del Govern de la
Generalitat a la Catalunya Central.
En l’organització es compta amb la col·laboració del Consorci del Parc Fluvial, Colònies del Llobregat, amb el Museu de la Ciència i de la Tècnica de
Catalunya, amb el Museu Industrial del Ter de Manlleu, amb el Consorci de
Paisatges del Ter, amb el Consorci Alba-Ter, amb el Consorci de Desenvolupament del Ripollès, amb el Consorci de Promoció Turística del Cardener, amb
el Consorci de Turisme del Baix Llobregat i amb la Federació de les Associacions de Veïns del Baix Berguedà.
També té el recolzament de molts dels ajuntaments que en el seu terme municipal tenen alguna colònia industrial, així com de moltes de les associacions
de veïns constituïdes en les colònies. Després de la presentació que es va fer a
Barcelona, han tingut lloc una sèrie d’actes dels quals destacaríem les presentacions que s’han fet a cadascuna de les conques del Ter, Llobregat i Cardener.
Presentació a la conca del Ter
El dia 25 de febrer va tenir lloc, al Museu Industrial del Ter de Manlleu, la Presentació del 150è aniversari de les Colònies Industrials de Catalunya adreçada
a la conca del Ter.
Presentació a la conca del Llobregat
El dia 18 de març va tenir lloc, a l’Església Vella de Gironella, la Presentació
del 150è aniversari de les Colònies Industrials de Catalunya adreçada a la conca del Llobregat.
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Presentació a la conca del Cardener

En què consisteix l’Any de les Colònies

El dia 8 d’abril va tenir lloc, al teatre de la colònia de Palà de Torroella, la Presentació del 150è aniversari de les Colònies Industrials de Catalunya adreçada
a la conca del Cardener.

La commemoració dels 150 Anys de Colònies Industrials de Catalunya consisteix en un programa molt ampli d’actes, activitats i esdeveniments que tenen
lloc a diferents llocs de Catalunya. Partim d’un ric mostrari de festes i actes,
que d’una forma més o menys regular, ja tenen lloc a les colònies. Afortunadament, hi ha moltes colònies que han conservat les seves tradicions i festes
populars. Estem parlant de prop d’un centenar de festes i actes que, emmarcats
dins de l’Any de les Colònies, constitueixen el fonament de la programació.

Presentació al Freser
El dia 1 d’octubre va tenir lloc, al Teatre Municipal de Ribes de Freser la Presentació del 150è. Aniversari de les Colònies Industrials de Catalunya dins el
marc d’una jornada tècnica, i als jardins de Max Plàstic, l’acte d’homenatge als
extreballadors de les fàbriques tèxtils Recolons i Saida. Un acte paral·lel a la
tarda fou la visita a dues colònies industrials de Ripoll.
Programa d’Actes
Dissabte, 1 d’octubre de 2005. Ribes de Freser
10:30 Inauguració de l’exposició “Les Colònies Industrials Tèxtils del Ripollès” i Benvinguda de l’Alcalde. Sala d’exposicions del Casal de
Cultura
11:00 Presentació del “150è. Aniversari de les Colònies Industrials. El Ter
i El Freser” a càrrec de l’historiador, Emili Bayón ( MIT) i presidida
pel Sr. Josep Alabern (AMCTAIC) i Sr. Àngel Miralda (Consorci Parc
Fluvial Llobregat). Teatre Municipal de Ribes de Freser
11:30 Xerrada sobre “L’industrialització tèxtil a la Vall de Ribes i comarca:
condicions socials”, a càrrec de l’historiador Jeroni Marín
12:00 Pausa - Café. Baixos del Casal de Cultura
12:15 Monogràfic de Recolons i Saida, a càrrec de l’exdirector de Recolons,
Sr. Joaquim Vilarrassa. Teatre Municipal de Ribes de Freser
13:15 Taula rodona sobre la recuperació d’espais industrials amb l’objectiu
d’usos turístics. Casos Pràctics
14:00 Pausa o Dinar. Hotel Catalunya Park de Ribes de Freser
16:30 Visita comentada als exteriors de Recolons. Als jardins de Max –Plàstic (Max2) de Ribes de Freser
17:00 Homenatge als extreballadors i lliurament de records
18:00 Actuació musical de la Coral de Ribes
18:15 Clausura de l’Acte i Refrigeri
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A part, s’estan organitzant tot una sèrie d’actes i activitats específics d’aquest
Any que complementen la programació bàsica i que donen relleu a la commemoració dels 150 Anys. Aquest conjunt d’accions les podem classificar en la
següent tipologia:
• Actes institucionals. Pretenen involucrar-hi els representants institucionals
i polítics: Els actes esmentats anteriorment, com el de la proclamació de
l’Any de les Colònies, els de presentació a les diferents conques, així com la
mateixa constitució del Comitè d’Honor estan en aquesta línia. També estan
programats un seguit d’actes fins a final d’Any als quals s’hi ha convidat
càrrecs institucionals.
• Actes lúdics i festius, amb l’objectiu de fer-hi participar els veïns de les colònies i dels pobles propers. En aquesta línia tenim la Caminada i Pedalada
de la Ruta de les Colònies, el Camí Vora Ter, la Ruta Literària de Miquel
Martí i Pol, concerts musicals que tenen lloc a diferents colònies com a cal
Pons i a la colònia Ymbern o el Pelut, visites guiades a les colònies, excursions a les diferents conques. També cal ressaltar l’acte inicial de l’Any,
el primer de gener, que va consistir en la campanada general de totes les
esglésies de les colònies.
•

Accions de difusió i comunicació, per tal de donar a conèixer el fet de les
Colònies Industrials de Catalunya al conjunt de la població del nostre País.
En aquesta línia tenim publicacions com l’Erol que teniu a les mans, la
realització d’un audiovisual, exposicions com la fotogràfica d’en Lluís Casals, penjada de banderoles a colònies i pobles gràcies a la col·laboració de
Caixa de Manresa, Caixa de Manlleu i Caixa de Girona, quantitat d’articles
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de premsa en els principals mitjans de comunicació i en especial les contribucions específiques de Regió 7, El 9 Nou i El Punt. Per acabar l’any tindrem l’exposició de les Colònies Industrials de Catalunya al Palau Robert
de Barcelona que es pot fer gràcies a la col·laboració de la Generalitat de
Catalunya i que conjuntament amb una sèrie d’actes i activitats que s’organitzen en paral·lel serà una important acció de difusió.
• Actes de sensibilització, amb l’objectiu d’arribar a tothom, tant als propis
veïns de les colònies per tal que conservin i transmetin el seu llegat històric,
com a nivell de tota la societat a fi que conegui el paper de les colònies en la
història del nostre País. En aquesta línia tenim tot un seguit de conferències
i xerrades que diferents historiadors han fet durant l’Any en molts indrets de
Catalunya. També cal ressaltar tot un seguit de treballs endegats per tal de
recuperar material, escrit i gràfic, així com la recuperació de la memòria de
persones que han viscut i treballat a les colònies, com és el cas del projecte
de Memòria Viva del Cardener i el treball dut a terme per la Dolors Clotet
de Regió7 i per associacions de veïns. Els actes d’homenatge a extreballadors que s’han organitzat en algunes colònies contribueixen, sens dubte, a
augmentar el grau de sensibilització envers les colònies. Per part de l’Associació del Museu de la Ciència i de la Tècnica i d’Arqueologia Industrial de
Catalunya hi ha hagut una contribució significativa com és la col·locació de
les plaques identificatives a les colònies que formen part dels Cent Elements
del Patrimoni Industrial de Catalunya; aquestes colònies són: Güell, l’Ametlla de Merola, cal Vidal, Viladomiu Nou, Borgonyà, Sant Corneli i Sedó.
• Accions reivindicatives, amb la finalitat de fer arribar a les autoritats corresponents, propostes concretes que contribueixen a preservar i reactivar la
vida social i econòmica a les colònies. S’organitzen taules de debat amb la
participació de tècnics i representants socials, accions de les pròpies associacions de veïns per a demanar mesures de preservació i conservació del
patrimoni de les colònies i, que sens dubte, han contribuït a què la Generalitat de Catalunya acordés la redacció del Pla Director Urbanístic de les
colònies del Parc Fluvial del Llobregat i que serà una referència per a la
resta de colònies de Catalunya.
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• Jornades tècniques, per tal de millorar els coneixements i ampliar les
possibilitats d’actuació en el tractament d’aquest valuós patrimoni. En
aquest sentit cal destacar l’intercanvi d’experiències amb representants
d’altres situacions semblants com la que va organitzar el Casal d’Europa
del Berguedà els dies 17 i 18 de juny amb motiu de les I Jornades Europees
sobre Patrimoni Industrial i Miner, i que va comptar amb la participació
de representants de Suècia. També cal fer esment del Congrés de Colònies
Industrials i Habitatge Obrer a la Península Ibèrica que té lloc a Terrassa des
del 26 al 29 d’octubre i que està organitzat pel Museu de la Ciència i de la
Tècnica de Catalunya i per la TICCIH (The International Committee for the
Conservation of the Industrial Heritage).
La programació d’actes i esdeveniments amb motiu del 150è aniversari de les
Colònies Industrials de Catalunya és molt ampli, i a la vegada molt dinàmic.
En aquest article en fem esment d’alguns, però n’hi ha molts d’altres que tenen
prou rellevància i que en el moment de la redacció del present article no estan
suficientment concretats. El programa actualitzat d’actes i esdeveniments es
pot consultar en qualsevol moment a www.parcfluvial.org.
Conclusió
Tot els processos que han tingut una incidència significativa en la història han
estat associats a un territori, a unes persones i a una motivació. Sense pecar de
falsa modèstia, esperem que la commemoració del 150è aniversari de les colònies industrials de Catalunya tingui incidència en la història del nostre País. Es
donen les circumstàncies adients. Tenim el territori que el formen: les conques
dels rius Llobregat, Ter i Cardener; tenim les persones, com es demostra en el
seguit d’accions que s’han organitzat durant aquest any, així com en la resposta
que hi ha hagut. Tenim un motiu que s’ho val, com és el futur d’aquests conjunts urbanístics singulars.
Àngel Miralda Ferré,
enginyer industrial
membre de la Comissió del 150è aniversari Colònies Industrials
membre del Consorci Parc Fluvial del Llobregat (Comitè Executiu)
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Tots els industrials del tèxtil eren, a
més, productors d'electricitat. Cada

què cobrien les seves necessitats d'energia. Alguns fabricants en feien de

Ribes de Freser, on la filatura de cotó
va anar associada –ja des del princi-

fàbrica tenia una o més centrals mogudes per la força de l'aigua, amb

sobres, i van començar a vendre-la.
Això passava a la colònia Recolons de

pi– amb tres potents centrals hidroelèctriques.

Can Recolons, cotó i energia
La filatura i la producció d'electricitat van donar origen a la colònia de Ribes de Freser
Ribes de Freser

ARXIU HISTÒRIC COMARCAL DEL RIPOLLÈS / JORDI PUIG

Jordi Vilarrodà

Esteve Recolons, fill i nét de
fabricants, també era un bon
enginyer industrial. A Ribes
de Freser, on la família havia
muntat una filatura de cotó,
hi veia possibilitats d'explotar els rius de la vall i el seu
desnivell per produir energia. Encara avui, les centrals
que va projectar Esteve Recolons es poden considerar una
de les grans obres hidràuliques del Ripollès (vegeu article en aquesta mateixa pàgina).
Però els Recolons eren, per
damunt de tot, gent del tèxtil. A Barcelona, els documents confirmen que la
família ja hi està establerta
l'any 1842, amb una filatura
de cotó. L'any 1877, Bartomeu Recolons té fàbrica a
Sant Martí de Provençals,
que llavors era un municipi
independent de Barcelona i
reunia una gran quantitat de
fàbriques del sector (la historiadora Rosa Serra recorda
que per aquest motiu se l'anomenava Textilàndia) i
l'any 1888 guanya un premi a
l'Exposició Universal de Barcelona “por la perfección de
sus torcidos y la especialidad
en el tinte de algodón en
rama”.
Si Bartomeu Recolons va
fer el salt a Sant Martí buscant més espai per a la fàbrica, els seus dos fills (Esteve i
Tomàs) són els que adoptaran el model de colònia per
continuar el creixement, i
sota el nom de Hijos de B.
Recolons s'establiran a Ribes
de Freser al tombant de
segle, buscant aquí la quietud social i la força de l'aigua. En aquell moment,
Ribes encara no era un poble
ben comunicat (el tren no hi
arribaria fins a l'any 1922,
tot i que des de finals del
segle XIX una carretera més
o menys acceptable l'enllaçava amb Ripoll). Els industrials de Barcelona compren
una fàbrica i un xalet modernista que havia aixecat –vers
l'any 1880– l'impressor gironí Narcís Ramírez, un dels
descobridors de Ribes. El
poble atreu, de mica en mica,
els primers estiuejants de
Barcelona, que des del 1896
ja prenen les aigües al balneari Montagut. Potser tot això
va ajudar que els Recolons

A la fotografia de dalt, una imatge històrica del conjunt industrial de can Recolons, a Ribes de Freser. A baix, el seu
aspecte actual. En primer terme, es pot veure la canonada que porta aigua a la central de la fàbrica.

‘Penjades’ a la muntanya
La centrals produïen 9 milions de quilowatts anuals
Ribes de Freser
J.V.

L'any 1934, el salt de Daió,
el de Rialp i el de la mateixa
fàbrica Recolons produïen
més de 9 milions de quilowatts per hora a l'any, amb
una potència total de 4.340
cavalls, molta més de la que
tenia instal·lada qualsevol
altre industrial del Ter. Una

part d'aquesta potència s'utilitzava per fer funcionar la
filatura. La resta era per
vendre. Així, els Recolons
van entrar al negoci elèctric,
i van participar en la creació
d'una empresa d'aquest sector, La Cooperativa de Fluído Eléctrico. Més endavant,
van vendre les centrals al
grup Barcelona Traction,
Light & Power (origen de
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FECSA), però encara avui
les obres d'enginyeria d'Esteve Recolons causen
impressió al veure les seves
centrals penjades a mitja
muntanya. Tant a Queralbs
com a Ribes hi ha projectes
per crear museus amb el
patrimoni relacionat amb
l'aigua i amb les explotacions hidroelèctriques, respectivament.

decidissin quedar-s'hi. L'any
1916, l'antiga fàbrica ja ha
crescut i al seu voltant s'hi
ha desenvolupat una colònia,
que tot i estar situada a tocar
de Ribes, té la seva dinàmica
pròpia. En aquesta data, els
germans Recolons separen
els seus negocis: Esteve, l'enginyer, es queda la fàbrica de
Ribes, i Tomàs, la de Sant
Martí de Provençals.
Esteve Recolons és un
home amb iniciativa, que
juntament amb altres industrials catalans (entre ells
Josep Botey, amb fàbrica a
Ripoll) intentarà tirar endavant una explotació de cotó a
Andalusia. L'objectiu era
produir la matèria primera i
evitar així el bloqueig del
comerç marítim durant la
Primera Guerra Mundial.
L'experiència –batejada amb
el nom de La Catalana Agrícola– no reeixirà. A Ribes,
intervindrà d'una forma
força activa en la vida local.
La primera escola pública i
guarderia del poble, als anys
de la Segona República, ocuparà l'antic xalet de la família. Al mateix temps, hi ha
constància que l'escola Prat
de la Riba –privada– obre
l'any 1934 amb un fons de
beques pagades per l'industrial.
A la mort d'Esteve Recolons, la fàbrica de Ribes l'hereta el seu fill Mariano.
L'any 1942, l'empresa consta
com a Mariano Recolons y
Cía (després, Mariano Recolons S.A.). Ell serà l'últim
representant de la nissaga
que dirigirà l'empresa, però
sense l'empenta del seu pare.
L'any 1964, ja trobem la
fàbrica i colònia en mans de
SAIDA, fins que als anys 90
aquesta societat també es
veurà arrossegada per la crisi
del tèxtil. Tot i així, la proximitat amb Ribes ha permès
que la colònia Recolons hagi
tingut una segona vida. Després de la fallida de SAIDA,
una intervenció de l'Institut
Català del Sòl va permetre
recuperar els pisos de la colònia, uns blocs de planta baixa
i dos pisos que ara presenten
un aspecte molt digne. A la
fàbrica s'hi ha instal·lat una
indústria local d'injecció de
plàstics, Max-Plàstic S.A.
Curiosament, una empresa
fundada per un antic mecànic del tèxtil que va veure el
futur en altres activitats.

LA FÀBRICA (1970 – 1971)

L

’any mil nou-cents vint-i-cinc jo encara
no havia nascut. Això vol dir
que, segons com es miri, molts dels fets
que van passar aleshores no m’afecten
o m’afecten a penes. Renuncio,
doncs, a narrar pel menut les foteses
que m’han contat després. Ara m’importa
deixar dit que aquell any s’inaugurà la fàbrica.
Això i, també, rememorar persones
que mai no es solen esmentar en les cròniques.
L’any vint-i-cinc la fàbrica no era
tan gran com ara. Això no obstant, anava
en camí de tornar-se aquest gran ventre
que ha esdevingut, un ventre que es regula
mitjançant subtilíssimes marees,
perfectament indiferent, amorf,
trepidant i sorrut: agressiu, diuen
-i aquest mot, segons sembla, és un elogi-.
Potser aleshores, per alguna escletxa,
s’hi filtraven microbis de tendresa
i la gent de pell aspra se sentia
estranyament amorosida i feble,
capaç i tot d’estúpids sacrificis.
Aquella gent vull evocar, els qui viuen
encara, afeixuguits pels anys, estòlids,
i els altres, els qui han mort a plena ruta
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d’aquests quaranta anys llargs. Ells i no els altres
-els qui ostentosament estampen
llur nom damunt la feinasón els únics herois d’aquesta història.
Tants n’he tractats que els noms se m’acumulen
i el record pren diverses fesomies,
gestos diversos, veus també diverses.
La Maria Carné, que morirà soltera,
L’Isidre Feixas, en Cinto Filosa,
La Joana Martínez, que esbaldia
comunes i racons i s’arrugava
a poc a poc, com s’arruguen les fulles,
en Pep Salou, l’Agustí Vilanova,
la Carmeta Escalé, que ara es retira
i a vuit anys mal complerts ja treballava,
i tants i tants, vivents o no, que formen
un cos inert i pàl·lid a hores d’ara.
¿Què els pot salvar del no-res en què viuen
si no és la veu d’algú dels seus que en parli?
Al seu entorn la trista baluerna
ha anat creixent i ronca poderosa.

Des del meu temps els penso i els evoco.
presents o absents, és en llurs esperances
que em reconec. La fàbrica perdura;
no ha mudat gens en quaranta anys, o a penes;
per això aquest esforç per sobreviure,
cansat si es vol, però content hi ha dies,
entre vidres glaçats, portes barrades
i el gran brogit, el gran brogit que, a estones,
em fa perbocar mots, a ells el dedico,
en ells el sento i per ells vull que sigui
fecund i reptador i, alhora, tendre.
Cal que, des d’ara, llurs noms senyoregin
les feixugues parets. Fem-ne bandera
contra el gran enemic. Per onsevulla
que giri els ulls llurs ombres m’acompanyen.
D’ells vull parlar, en parlar de la gent d’ara.
D’ells vull parlar. Sense ells, jo no existeixo.

Extret de “l’Obra Poètica / 1 (1948-1971)”, de Miquel Martí i Pol

Com una tribanella, la sirena
barrina, ahir i avui, cervell i orelles
quatre cops cada dia i esvalota
l’ocellada que nia entre les branques
dels marronyers i dels pollancs. No és fàcil
fer sortir de l’oblit els qui van viure
amb un destí d’oblit per tota paga,
els qui van enronquir-se i esllomar-se
formiguejant desficiosos entre
boscos hostils de ferros i corretges,
enmig del gran soroll i, tanmateix, la gesta
d’ells, i no pas dels altres, configura
aquest sòlid passat de sang calenta
que em manté en un estat constant d’alerta
contra la defallença o la cobdícia.
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s difícil resumir en poques línies tota la informació rebuda, durant aquest
mes de setembre de 2005, sobre la vida envers les fàbriques tèxtils que varen
existir a Ribes de Freser. La veritat, és que no se com posar-m’hi... De fet us intentaré plasmar breument amb aquest escrit les diverses sensacions de més de 200
extreballadors/es de Recolons i Saida. No voldria destacar cap de les respostes de
les enquestes ja que totes són interessants des dels diferents punts de vista possibles, com per exemple, la procedència, la feina que desenvolupaven, l’edat en la
qual varen començar a treballar, com era el seu temps de lleure, entre d’altres.
Malgrat que molta de la gent entrevistada era de Ribes de Freser i pobles pròxims,
val a dir que una part de la població procedia de diferents comunitats autònomes
de l’Estat Espanyol: “vaig néixer a Villanueva de La Jara, a Cuenca i vaig arribar
a Catalunya als 11 anys” responia una enquestada. L’edat per començar a treballar
era ja a l’adolescència, en ocasions compartida amb molts d’altres membres de
la família: “vaig començar als 13 anys, va haver-hi una inspecció i ens van fer
fora fins quan vam complir els 14, érem molta colla i feia falta de tot” deia una
altra. A Recolons tot i que els jornals eren de 8 hores, s’invertia molta estona en el
desplaçament, majoritàriament a peu, els salaris eren setmanals, no hi havia massa possibilitat d’ascendir, les feines més remunerades eren pels homes, no duien
uniformes i no tenien menjador propi, posteriorment, amb Saida, alguna millora
varen tenir. De sindicats no en volen parlar, només uns comenten que existia el
Sindicat Vertical i d’altres que alguna vaga havien fet. Tan a dins com a fora de la
Colònia, la vida era molt familiar i amical, i entre bugades i feines de la casa els
treballadors/es encara tenien esma per ballar, anar al cinema i aprendre a cosir: “la
canalla jugàvem al prat de la fàbrica i quan vèiem un camió ple de cotó anàvem
a donar la veu que arribava”.
Podria explicar moltes més anècdotes que he escoltat en aquestes últimes setmanes però tan complicat és citar-les totes com expressar també la il·lusió que m’han
transmès cadascuna d’aquestes persones. Aquesta mateixa il·lusió ens ha esperonat als organitzadors, transformant el que havia de ser un petit reconeixement
del 150è Aniversari de Colònies Industrials a Catalunya, en una jornada festiva
d’homenatge a tota la gent que ha mantingut viva la història de Recolons i Saida,
i el conseqüent desenvolupament econòmic del poble.
Montse Benedé
Tècnica en Turisme • Ajuntament de Ribes de Freser
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En record a totes les persones que varen treballar a les
fàbriques tèxtils Recolons i Saida de Ribes de Freser, tant les
presents com les que ja no hi són...
Bonaventura Alabró, Amparo Albarrilla, Anna Albert, Joana Aldabas,
Josefa Alemany, Florenci Alemany, Magdalena Armengol, Jaume Ballesteros, Francesc Barbas, Francisco Barral, Estrella Bartrina, Napoleón
Bartrina, Maria Bassaganya, Genoveva Bernabé, Mercè Bisbal, Catalina
Bogudà, Lluís Boix, Lola Boix, Rosa Boix, Mª Teresa Boix, Pere Bonada,
Núria Bové, Jaume Brunet, Maria Cambras, Jesús Campà, Ramon Campos,
Sebastián Campos, Teresa Campos, Fernando Campos, Francisco Campos,
Dolors Camrpubí, Dolores Cano, Faustina Cano, Emília Cano, Maria
Cano, Dolors Cano, Emília Carbonell, Carme Carbonell, Narcís Carles,
Joan Carles, Núria Carles, Cati Casals, Magdalena Casals, Rosa Casals,
Francisca Chamorro, MªJosefa Chamorro, Júlia Clausell, Carme Clausell,
Nati Coma, Maria Coma, Ramona Coma, Gertrudis Coma, Filo Coma,
Rosa Corcoy, Maria Cordomí, Estrella Cordomí, Engràcia Corominas,
Divina Corominas, Roser Costa, Lola Costa, Teresa Costa, Maria Costa,
Roser Costa, Joan Creixens, Emília Cuesta, Carmela Cuesta, Núria Cutrina, Filomena Del Castillo, Pepita Del Castillo, Armonia del Pozo, Teresa
Desel, Feliça Donaire, Ramona Eguizabal, Pau Farrarons, Cecília Ferrer,
Júlia Foncillas, Josep Fornos, Rosa Freixa, Flora Gall, Teresa Gall, Felipe
García, Catalina García, Maria García, Elisa Goute, Esteve Gravalosa, Pilar
Grabalosa, Francisca Gravalosa, Natàlia Grabalosa, Pilar Grevolosa, Dolors
Grevolosa, Antònia Hernández, Josefa Jardí, Dolors Jimenez, Montserrat
Jolis, Concepció Jurado, Rosalia Lizondo, Salvador Llombart, Angusties
López, Enric López, Rosa López, Rosario López, Ramón Macías, Mª
Dolors Marí, Maria Martí, Mª Mercè Martínez, Manel Martínez, Manuel
Martínez, Josep Mas, Teresa Maureta, Esperança Medrano, Esperanza Medrano, Joan Migales, Margarita Miras, Encarna Miras, Soledad Miras, Conxita Mitjavila, Carme Molins, Antònia Moreno, Joan Morer, Pura Muñoz,
Núria Nart, Magdalena Navarro, Manel Navarro, Joana Navarro, Montse
Nieto, Tina Palmeiro, Conxita Parcerisas, Magda Pau, Dolors Peix, Antò-
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nia Pérez, Francisco Pérez, Rafael Pérez, Martí Picola, Mercè Porra, Rosa
Pou, Catalina Pou, Mercè Pous, Josep Povedano, Josep Prat, Caty Quesada, Carme Quintana, Victoriano Ranz, Enric Requena, Esteve Ribas, Rosa
Rigat, Rosa Rigola, Pepita Rigola, Lluís Roca, Francisco Rodríguez, Joan
Rodríguez, Josefina Romeu, Mª Dolors Romeu, Carme Rubio, Mercè Rull,
Carme Sadurní, Mercè Sancerní, Polònia Sanchez, Júlia Sánchez, Lourdes
Sancho, Anna Sancho, Jaume Saragossa, Emília Serradell, Pere Serradell, Josep Serradell, Emília Serradell, Josep Serradell, Dolors Serradell,
Vicente Serrano, Margarita Serrat, Francesc Serrat, Lourdes Serrat, Josefa
Serrat, Serafina Sidera, Antònia Subirà, Dolors Subirà, Maria Subirà, Enric
Subirana, Margarita Teixidor, Francesca Tenas, Aurora Tió, Teresa Tor, Pere
Trunyó, Elvira Tubau, Angela Tubau, Carme Valldaura, Carme Valldaura,
Manuela Vico, Júlia Vila, Dolors Vila, Joaquim Vilarrassa, Ramona Vilarrasa, Maria Vilaseca, Daniel Vinyeta, Pilar Vital, Àngela Yuste, Lluís Zaera,
Pilar Zanuy,

... i tants noms més que no tenim constància.
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El Recull que teniu a les votres mans ha estat possible gràcies
a l’esforç i dedicació dels col·laboradors i
especialment a la participació activa dels treballadors de

Recolons i Saida.

Us ho agraïm de tot cor.

Imprès a
Impremta-Offset Bonet, de Ripoll,
el setembre de 2005.
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